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FESTA DE SANT VICENÇ 

Dissabte 21 de gener a les 20:15 

CELEBRACIÓ SOLEMNE DE L’EUCARISTIA 

presidida per Mn. Robert Baró 

AUDICIÓ CONCERT 

DEL ROSARI PASTORIL 

 
FESTA DEL NOSTRE PATRÓ SANT VICENÇ. La festa és el 22 de gener, però essent solemnitat es 

pot celebrar ja la vigília, el 21 de gener, a la missa de les 20:15 h. Presidirà la celebració i pronunciarà 

l’homilia Mn. Robert Baró, antic vicari de la nostra parròquia i actualment secretari particular de 

l’Arquebisbe Lluís. En acabar la Missa,  com ja és tradicional, l’audició- concert del Rosari Pastoril, amb 
la participació d’un grup de sarrianencs, cantaires de diverses corals i de l’orquestra del Centre 

d’Ensenyament Musical de Barcelona. Prèviament a les  tradicionals peces del Rosari,  s’interpretaran: “La 

cançó del lladre”, Popular catalana, harm. F. Vila; “Kyrie en Fa Major, K.33”, de Wolfang Amadeus 

Mozart (1756-1791). “Allegro i Minuet de la Suite en Sol Major” de William Boyce (1710-1799) i “Ave 

Verum, K.v 618”, de Mozart. Direcció: Jordi Gargallo.  
 

DONATIUS PER LES OBRES. Van arribant. Darrerament tres donatius de 3.000 € cada un, i un altre de 

10.000 €. N’estem molt agraïts. També dels donatius de menor quantitat. En general, les col·lectes 

setmanals han augmentat, la qual cosa significa estimació dels fidels envers la seva Parròquia.  

 
CONSELL PASTORAL. El proper dimarts, 17 de gener, a les 20:00 h. PASTORAL DE LA SALUT. 
La reunió de l’equip de responsables tindrà lloc el proper dimarts 17, a les 10:30 a la sala de la planta 

baixa de la Rectoria. 

 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT TARRÉS. Tots els dimecres després de la missa de 10:00, entrant per 
la sagristia, l’Escola té lloc a la sala de la planta baixa de la Rectoria. EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM. 
Avui diumenge, a les 19:15, i tots els diumenges, a la capella de la Puríssima: mitja hora de pregària 

silenciosa i d’adoració davant l’Eucaristia. Preguem molt especialment per les vocacions.  

 

 



 

 
Adreces: Rectoria: C/Rector Voltà, 5. Tel: 93 203 09 07; Centre Parroquial: C/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97 72. 
Misses: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15;Dissabtes i vigílies: 18:00 i 20:15;Diumenge: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. 
Web: www.parroquiasarria.net. E-mail: santvicenc@parroquiasarria.net 
Confessions: de 8:15 a 10:00 i mitja hora abans de cada celebració de la missa. 
Despatx Parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). 
Càritas Parroquial (entrant per C/Arquitecte Mas). Tel: 93 203 39; dimarts i dijous, de 17:15 a 20:30. 

 
SETMANA DE PREGÀRIA 

 PER LA UNITAT DELS CRISTIANS 
18-25 DE GENER DE 2006 

 

 
El lema d’enguany és: “On n’hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc allí enmig d’ells” (Mt 18,20).El 

textos bíblics seleccionats volen animar la reflexió sobre la invitació a reunir-se en el seu nom  

que Jesús ha dirigit  als deixebles. Procurem aquests dies de portar aquests textos a la pregària. 
 Els vuit dies són una crida a les Esglésies per a implorar la benedicció de Déu els uns pels altres i mirar com 

podem créixer plegats en la unitat.  

 
Dimecres 18, dia primer: “Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme” (Ef 4,5-6). Units per la 
presència de Crist desenvolupa la idea que, ja que tots els cristians pertanyen a Crist, ens pertanyem 
així mateix els uns als altres i formem una comunió que es manifesta en el reconeixement comú del 

baptisme. 

 
Dijous 19, dia segon: “Vosaltres us heu de rentar també els peus els uns als altres” (Jn 13, 14). 
Construir la unitat dels cristians amb Jesús – Ecumenisme del dia a dia ofereix una meditació sobre 

la importància de la humilitat en el servei com a mitjà per a construir la unitat de l’Església. 

 

Divendres 20, dia tercer: “El Senyor vol compadir-se del seu poble” (Is 30,18). Pregar junts en nom 
de Jesús es concentra sobre la importància de la pregària comuna, tot suggerint que, quan Jesús pregà 

per la unitat dels deixebles, probablement ho feu perquè aquests no estaven units encara en el seu nom; 

la presència de Jesús enmig nostre ens uneix a Ell i els uns als altres.  

 

Dissabte 21, dia quart: “No et dic set vegades, sinó setanta vegades set” (Mt 18,22). Del passat a 
l’avenir: perdó i guarició de les memòries crida a la purificació de la memòria i al perdó ofert i rebut, 

fonament essencial de la descoberta i de l’afirmació de la nostra unitat en Crist.  

 

Diumenge 22, dia cinquè: “El Senyor de l’univers és amb nosaltres” (Sl 46). La presència de Crist 
enmig nostre: una crida a la pau, mostra la presència de Déu com a font de pau i d’estabilitat, de 
coratge i de força, que ens anima a cercar els mitjans per aconseguir la pau.  

 

Dilluns 23, dia sisè: “Igualment el vostre Pare del cel no vol que es perdi ni un de sol d’aquests petits” 

(Mt 18,14). Ser missioners en nom de Jesús és l’ocasió de reflexionar sobre el doble moviment de la 

missió dels cristians: aplegar i enviar. Aquests dos moviments tenen com a objectiu la realització de la 
voluntat del Pare, donar corat ge al feble i proclamar que el Regne de Déu és a prop. 

 

Dimarts 24, dia setè: “Qui acull un infant com aquest en nom meu, m’acull a mi” (Mt 18,5). 
Reconèixer la presència de Déu en l’ altre: acollir l’ altre en nom de Jesús convida a acollir el pròxim 

i l’estranger amb les seves diferències per reconèixer que la presència de Crist en ells determina el nostre 
compromís i la continuïtat de la nostra tasca ecumènica. 

 

Dimecres 25, dia vuitè:  “Aquell dia coneixereu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi. i jo en 

vosaltres” (Jn 14,20). Units en l’esperança vers la fi del nostre pelegrinatge: la plenitud de la presència 
de Crist. Tot al llarg del camí som portats a descobrir que els altres cristians no són estranys sinó 
companys de viatge per anticipar junts el dia en què estarem, els uns al costat dels altres, a la presència 

de Crist.  


